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 عرش التاسعالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 
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 )املتن(

ئط الصالة[: -رمحه اهلل  –قال املصنف   تتمة لـ ]باب رشا

 الرشط اخلامس: الرشط اخلامس: استقبال القبلة.

 )الرشح(

احلمــد هلل رب العــاملنيل والصــالة والســالم عــىل أرشو األسبيــا  واملرســلني 

 نبينا حممدل وعىل آله وصحبه وسلم.

ئط الصال –رمحه اهلل  –قال املصنف   ة:يف كتاب رشا

 )الرشط اخلامس: الرشط اخلامس: استقبال القبلة(

 أي: أسه ال تصح الصالة إال إذا استقبل هبا صاحبها القبلة.

 وهذا الرشط مما اتفقت األمة عليه.

َفــــَولج َوَكَهــــَ  َ ــــَ َر }: -ســــبحانه وتعــــا   -: قــــول اهلل والــــدليل عــــىل ذلــــ 

ِم َوَحَيُث َما ُكنُتَم َفوَ   [.144]البقرة:{لُّوا ُوُكوَهُكَم َ َ َرهُ امَلََسِجِد احَلََرا

 والش ر هنا بمعنى النحول أي: نحوه.

قول العرب إذا تقابلـت بيـو:م: هـ ال  تشـا رنا وإيـاهم البيـو . أي: ومنه 

 تقابلنا فيام بيننا وبينهم.

وقد أمجعت األمة عـىل وكـوب اسـتقبال القبلـة يف صـالة الفـرال ويف صـالة 

ويف سجود السـهول ويف صـالة اانـا ةل أي: ال يصـح  النفلل ويف سجود التالوةل

 يش  من هذه اخلمس إال إذا توكه صاحبها هبا إ  القبلة.
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م أي الكعبـــــةل إال أســـــه يف بدايـــــة الترشـــــيع كـــــا   والقبلـــــة هـــــحل بيـــــت اهلل احلـــــرا

كل الصـالة يف مكـة أل  مكـة ُفر ـت  التوكه نحو بيت املقدسل وصىل النبحل 

ـا إ  بيـت    التحل صالها النبحل الصالة فيهال وكل الصلوا  يف مكـة كـا  متوكه 

إ  بيـت املقـدس اختلـف فيـه هـل كـا  بـ مر  مـن اهلل أو  املقدسل وتوكـه النبـحل 

ا منه؟  كا  اكتهاد 

ســبحانه  –أل  اهلل  فقــال  ائفــة مــن العلــام : أســه كــا  باكتهــاد مــن النبــحل 

َبــــِرُب }قــــال:  –وتعــــا   َُ َوامَلَ ــــ  امَلَرَشِ
ِ
ه
ِ

[ل وملــــا أ لــــق اهلل ذلــــ  115]البقــــرة:{َوّلِل

 قبلة بيت املقدسل وهذا قول احلسن وعكرمة. اختار النبحل 

نحــو بيــت املقــدس كــا  بــ مر مــن اهلل  قــال ابــن عبــاس: إنــ  توكــه النبــحل 

 تِـــحل ُكنـــَت َعَلَيَهـــا إاِله }قـــال:  –ســـبحانه وتعـــا   –؛ أل  اهلل ـــا اَلِقَبَلـــَة اله َوَمـــا َكَعَلنَ

ُسوَل لِنََعَلَم   [.143]البقرة:{َمَن َيتهبُِع الره

هنــا ُعــاج بالعأمــة أ   -ســبحانه وتعــا   –أي: نحــن؛ وهــو اهلل  {َوَمــا َكَعَلنَــا}

 .-سبحانه وتعا   –القبلة التحل كا  عليها كا  ب مر من اهلل 

ـا إ  بيـت املقـدسل ملـا هـاكر النبـحل  فصىل النبحل  إ   بمكة وهـو متوكه 

َقـَد َنـَر  }يقـول:  –سـبحانه وتعـا   –قبال بيت املقـدسل ذـذا اهلل املدينة كره است

َينهَ  ِقَبَلة  َتَرَ اَها  َفَلنَُولج
ِ
اَم   [.144]البقرة:{َتَقلَُّب َوَكِهَ  يِف السه

   يف توكهه إ  بيت املقدس: واختلف يف سبب كراهية النبحل 
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فقـــة أهـــل الكتـــابل فـــ   الفقـــال  وا جماهـــد: كرهـــه ألســـه كـــره موا يهـــود قـــد عـــ ه

: إنه يتبع قبلتنا وخيالف رشعنا. النبحل   وأصحابه بذل ل فقالوا

ا وأصــحابه   ىلتــدوا إ  قبلــتهم إال بعــد مــا دللنــاهم نحــن  : إ  حممــد  بـل قــالوا

 ذل . عليهال فكره النبحل 

قبلة بيت املقـدس ألسـه أحـبه اتبـاع اتباع  وقال ابن عباس: إنام كره النبحل  

مل فبعـد ذلـ  أمـره اهلل قبلة أبيـه إ  –سـبحانه وتعـا   –بـراهيم وهـو بيـت اهلل احلـرا

 ب   يتوكه إ  الكعبة.

ــــــا إ  بيــــــت  واختلــــــف الفقهــــــا  يف كــــــم  ــــــهر صــــــاله النبــــــحل  وهــــــو متوكه 

ملا هاكر   يتحولل فجا  يف صـحيح الباـاري مـن روايـة  املقدس؟ أل  النبحل 

ا أو ســـبعة عرشـــ  ســتة )مكـــث النبـــحل أســـه قــال:  الــاا  بـــن عــا ب  عرشـــ  ــهر 

ا إ  بيت املقدس(  هرل بقحل النبحل   .يف املدينة وهو متوكه 

إذا قلنـا: عـىل ســتة عرشـل فــ   التحـول كـا  يف  ــهر ركـب مــن السـنة التاليــةل 

أي: قبل غزوة بدرل أل  بدر وقعت يف رمضا ل فقبل غزوة بـدر بشـهرينل فكـا  

 رش.التحول يف  هر ركب؛ هذا إذا قلنا عىل ستة ع

أما إذا قلنا: عىل سبعة عرش. فكا  التحـول يف  ـهر  ـعبا  يف السـنة الةانيـةل 

قــدي: إنــه كــا  يف يــوم الةالشــا  يف منتصــف  ــعبا  مــن الســنة الةانيــة  حتــى قــال الوا

 للهجرة.
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 –وهــذا التحــول مــن بيــت املقــدس إ  الكعبــة يســميه الفقهــا  بالنســـخل اهلل 

ِمـــــــــــَن آَيـــــــــــة  َأَو ُننِســـــــــــَها َنـــــــــــَ ِ  بَِاـــــــــــَ   َمـــــــــــا َننَســـــــــــَخ }قـــــــــــال:  –ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــا  

[ل هنـا يسـمى النسـخ وهـو االنتقـال مـن حكـم إ  حكـمل وهــو 106]البقـرة:{ِمنََهـا

املرشـــعل فقـــد يرشـــع لنـــا يف الوقـــت الفـــال  حكـــم شـــم  –ســـبحانه وتعـــا   –أ  اهلل 

ينــزل حكــم آخــر خيالفــهل فننتقــل مــن احلكــم األول إ  احلكــم الةــا ل هــذا نســميه 

   األصول بالنسخل وهو رفع حكم  شابت بالكتاب والسنة بحكم  آخر.علام

نسـخ  )وال نعلم أول نسـخ وقـع يف أمـة حممـد هـو هـذا(: فقال ابن عباس 

 التوكه إ  بيت املقدسل وهو أول نسخ وقع.

 –ســبحانه وتعــا   –ويعــا عنــه األصــوليو  ب ســه النســخ املســاويل أل  اهلل 

الةا  إما أ  يكـو  أ ـد مـن احلكـم األولل وإمـا أ   ملا يرفع حكم بحكمل احلكم

 يكو  أخف منهل وإما أ  يكو  مساو.

ويرضــب علــام  األصــول املةــال باملســاوي يف القبلــةل ف نــه نســات مــن ااهــة 

 الفالنية إ  ااهة الفالنية ومها مستويا  يف التكليف.

ألزمنــا  – ســبحانه وتعــا  –هــذا عمــوم مــا يقــال يف هــذا الرشــط وهــو أ  اهلل 

م. ا ونافلة بالتوكه إ  بيت اهلل احلرا  يف الصالة فر  

 واملصنف اآل  سوو يتكلم عىل أحكام هذه التوكه.

 )املتن(
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الرشــط اخلــامس: اســتقبال القبلــة إال يف النافلــة عــىل الراحلــة للمســافرل ف نــه 

 يصيل حيث كا  وكهه.

 )الرشح(

 .بلة()جيب استقبال القاآل  قرر املصنف الرشط وقال: 

 -2يف الفـــرالل   -1ونحـــن قلنـــا: هـــذا رشط باتفـــاَل وقلنـــا: أســـه يف  ـــس:

ويف صـــــالة  -5ويف ســـــجود الـــــتالوةل  -4ويف ســـــجود الســـــهول  -3ويف النافلـــــةل 

 اانا ة.

 وهذا حكم عام شابت؛ إال أ  املصنف قال: ويستةنى منه مس لتا :

يل وهــو غــ  حالــة كــو  الركــل مســافر ف نــه جيــو  لــه أ  يصــ املســ لة األو :

 متوكه إ  القبلة.

 يف حالة املسايفةل أي: يف حالة القتال. واحلالة الةانية:

ونحن بعد ما أصلنا األصـل وقلنـا: أسـه ُيلـزم باتبـاع القبلـة سـوو نـتكلم عـىل 

 ما خُيص من ذل .

إال يف النافلــة عــىل الراحــة للمســافر ف نــه يصــيل حيــث )فنبــدأ باحلالــة األو : 

 .(كا  وكهه

املسافر حالة كونه مسافر عىل الراحلة يف أي كهة اجتهت به  يف النافلة()إال 

 دابته.

 اآل  عندنا املسافرل املسافر عند الفقها  عىل قسمني:
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إمــا مســافر مســايرل أو مســافر واقــفل مــةال  أســت قلــت: مســافرل فج ــت مــةال  

إ  حمــــــل وتوقفــــــت وأســــــت مســــــافرل لكــــــن حالتــــــ  اآل  أســــــ  متوقــــــفل وإمــــــا أ  

.اإلنس  ا  يكو  مسافر حالة كونه راحال 

أمـــا بالنســـبة للمســـافر الـــذي توقـــف يف أي مكـــا  مـــن األمكنـــة ف نـــه ُيلـــَزم إذا 

ا نافلة وغ ها أ  ينزل ويتوكـه إ  بيـت اهلل احلـرامل وحكمـه  أراد أ  يصيل م لق 

 حكم املقيم يف التوكه إ  البيت.

  املســـافر يف ســـفره فهـــو إذا كـــا –وهـــحل احلالـــة الةانيـــة  –أمـــا إذا كـــا  املســـافر 

 عىل قسمني: إما أ  يكو  ما ي ال وإما أ  يكو  راكب ا.

وهـذا يت ـرَ إليـه الفقهـا  ألسـه كــا  يف القـديم كـا  النـاس يسـافرو ل ولــيس 

ا  مــع كــل النــاس رواحــلل فكــا  اإلنســا  يســافر وهــو مــا   وقــد أدر  آبا نــا كةــ  

 تكن ذم رواحل.من الناس ممن حج إ  بيت اهلل وهو ما  ألسه   

 ف ما أ  يكو  ما ي ال وإما أ  يكو  راكب ا.

هــل يصــح لــه أ  يتنفــل ويســقط عنــه حكــم بالنســبة للــاميش اختلــف الفقهــا : 

 التوكه إ  الكعبة؟

 عىل قولني:

ذهــب مجهــور الفقهــا  وهــم الســادة األحنــاو واملالكيــةل وأصــح الروايــة  -1

يتنفــلل وإذا أراد أ  يتنفــل وكــب  للــاميش أ يف مــذهب احلنابلــة عــىل أســه ال جيــو  

م؛ هذا املذهب األول.  ا إ  بيت اهلل احلرا  عليه أ  يقف وأ  يصيل متجه 
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وهو أصـح األوكـه عنـد الشـافعية وروايـة عنـد احلنابلـة  –املذهب الةا   -2

 أسه جيو  للاميش أ  يصيل. –

: هــو أســه شبــت يف الصــحيحني مــن حــديث عبــد اهلل بــن ســبب اخلــالو بيــنهم

فــل عــىل دابتــه ُيكــا حيــةام  ر أ  النبــحل عمــ كــا  يف الســفرل فكــا  يصــيل مجيــع النوا

 صار  بهل إال الفريضة ف نه كا  ينزل.

ا   –وعـــىل الدابـــة  –الرشـــط األول  –صـــىل النافلـــة  شبـــت عنـــدنا أ  النبـــحل إذ 

 .-الرشط الةالث  –وهو مسافر  –الرشط الةا  

: األصـــــل أ  اإلنســـــا  الـــــةالح أف حنيفـــــةل ومالـــــ ل وأمحـــــفاألئمـــــة  د قـــــالوا

نقترصـــ عليهـــال ونقـــول:  يتوكـــه إ  القبلـــةل فلـــام كا نـــا هـــذا الصـــورة مـــن النبـــحل 

هــذه رخصــةل والبــد مــن أراد أ  ي خــذ هبــا أ  تتــوفر فيــه الرشــوطل وهــحل: مســافرل 

 نافلةل راكب.

اإلمـــام الشـــافعحل قـــال: أســـا أوافقكـــم عـــىل هـــذا الكـــالمل إال أ  ملـــا نأـــرُ  إ  

ـــا تنفـــل  وكـــد:ا وصـــف غـــ  مـــ شر يف احلكـــمل أل  الرشـــع أو النبـــحل الراحلـــة  مله

فـلل وعـىل أ  اإلنســا   وهـو راكـب مـن أكـل أ  مقـق مقصــد الرشـع يف كةـرة النوا

ا  هــُت أ  الركــوب هنــا لــيس وصــف  ال يتهــاو  فيهــا بــل يكةرهــا قــدر مــا اســت اعل فرأ

الركـل مسـافر فيصـدَ قوي ا يمكن أ  ُيناط به احلكم فُ سق ه وأقـول: بـام أ  هـذا 

 عليه أسه راكب أو أسه مايشل وأقول: جيو  للاميش أ  يصيل النافلة.
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ومســل  الشــافعحل هنــا مســل  قــوي؛ أل  مــن مقاصــد الرشــع املحافأــة عــىل 

فـلل والــذي يقــوي قــول الشـافعحل هنــا هــو أسنــا نجـد بــ   القيــام رغــم أ  اهلل   -النوا

لــذي هــو القيــام يف الصــالةل اتفقــوا ا {وقومــوا هلل قــانتني}قــال:  –ســبحانه وتعــا  

عـــىل أســـه جيـــو  أ  يصـــيل الركـــل نافلـــة وهـــو كـــالسل ذـــذا كـــا  يف الصـــحيحني أ  

 .«صالة القائم عىل الضعف من صالة القاعد»قال:  النبحل 

ا  ا مةــل إنســا  كبــ  يف الســن صــىل قاعــد  ا ال لكونــه مضــ ر  هنــا ملــا صــىل قاعــد 

ــــه هــــذا مــــا يصــــدَ عليــــه هــــذا احلــــديث أل  هــــذا ي خــــ ؛ ألس ذ أكــــر مــــن صــــىل قــــائام 

معذورل وإنام هنا يف حال عدم العـذر إذا أراد اإلنسـا  أ  يتنفـل كـا  لـه أ  يصـيل 

ال فنالحظ أ  الرشع هنا تساهل يف النافلة حتى أسقط فيهـا القيـامل فكـذل   قاعد 

ا   قويل وهو مذهب اإلمام الشافعحل.إسقاط الراحلة يف كونه مسافر 

: جيـو  لـه أ  يصـيل  -هللرمحهم ا –الشافعية  ملا أكا وا الصـالة للـاميش قـالوا

ما ـي ال إذا قلنــا: يصــيل مـايش ســوو يســقط عنـه التوكــه إ  القبلــة؛ ألسـه قــد يكــو  

 : يشرتط للاميش إذا صىل النافلة أ  يتوكه إ  مقصده خلف القبلةل إال أهنم قالوا

 :الكعبة يف أربع حاال 

م –يف حالة التكب   احلال األو :  .-تكب ة اإلحرا

: نحـــن قبلتنـــا مـــن هنـــال ويريـــد إنســـا  أ  يســـافر مـــن هنـــال فـــ ذا كـــا  يف  مـــةال 

ل  مل شـــم يلتفـــت ويم ـــ وهـــو يقـــرأ الســـفر يســـتدير إ  الكعبـــة يكـــا تكبـــ ة اإلحـــرا

مل  ويف حالــة الركــوع ويف حالــة فُيلــزم بالتوكــه إ  الكعبــة يف حــال تكبــ ة اإلحــرا
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وا: أل  هــــذه ال ت خــــذ وقــــت  ويــــلل باــــالو ل قــــالالســــجود ويف حالــــة التســــليم

  ة ف هنا هحل أ ول يش  يف الصالة.القرا 

 ففحل هذه األربع حاال  إذا أراد أ  يفعلها ف نه ُيلزم ب   يتوكه إ  الكعبة.

: بــ   الرخصــة ال تتعـــداهال  اامهــور ملــا منعــوا املــايش مــن أ  يصــيل وقــالوا

ه إذا صـــــىل ا كالمهـــــم ب ســـــأل  هـــــذا رخصـــــةل والـــــرخص ال ُيقـــــاس عليهـــــال عـــــزه و

اإلنسـا  وهـو مـايش سـوو مـدح حركـة كةـ ةل فهنـا وإ  هنـا أخـذ بالرخصــة إال 

ــال وقــد هُنــحل عــن كةــرة احلركــة يف الصــالة فلهــذا منعــوا املــايش  أســه أدخــل عليهــا هني 

 من ذل .

 نعود إ  التقسيم.

 : ....ال الب

يــــــا  يف : املــــــايش للجمهــــــور: األحنــــــاول واملالكيــــــةل وأصــــــح الرواالشــــــيخ

 مذهب احلنابلة.

ا: املسافر عىل قسمني: إما أ  يكو  قد نزلل وإما أ  يكو  مرحتل.  قلنا إذ 

 إذا كا  نا ل ُيلزم ب   يتوكه إ  بيت اهلل.

ا فهــو عــىل قســمني: إمــا أ  يكــو  ما ــي ا وإمــا أ   أمـا إذا كــا  حالــة كونــه ســائر 

لنا الكالم يف املايش.   يكو  راكبل فصه

ـــا عـــىل فنـــ ىل إ  ال كـــب عـــىل قســـمني: إمـــا أ  يكـــو  راكب  كـــبل يقولـــو : الرا را

ــا يف الســفينةل أل  احلكــم خيتلــف مــن الســفينة إ  الدابــةل  دابــةل وإمــا أ  يكــو  راكب 



 الشيخ: أبو بكر السعداوي                                                        (19رشح كتاب عمدة الفقه )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

11 

إذا ك نا إ  السفينة ف   الراكب يف السفينة عـىل قسـمني: إمـا أ  يكـو  هـو املـالح 

 الذي يقود السفينةل وإما أ  يكو  كالناس اآلخرين.

أمــا املــالح فيكــاد يتفقــو  عــىل أســه يصــيل حيــةام توكهــت بــهل ألســه هــو الــذي 

 يقودل وال يمكن أ  ُيلزم بالقبلة فيسقط عنه حكم القبلة ملكا  الرضورة.

أمــا النــاس الــذين معــه يف الســفينة وهــم ليســوا بمالحــني فهــ ال  يلزمــو  إذا 

 بالنسبة للسفينة.أرادوا أ  يتنفلوا بالنافلة أ  يتوكهوا إ  القبلةل وهذا 

كــــــب العــــــادي الــــــذي عــــــىل الدابــــــةل فيقســــــمونه كــــــذل  إ  قســــــمني:  أمـــــا الرا

كــب عــىل ال ــسل فهــذا إذا    كــب إمــا أ  يكــو  ممــا متــاس إ   ــد نفســه كالرا الرا

يشــد نفســه كيــد ســوو يســقطل فــ ذا كــا  كــذل  فهــذا ال حــرس عليــه ويصــيل مــن 

كــام عنــد النســائحل صــىل عليــه صــىل عــىل محــار  حيــث كهــةل ومُحــل عليــه أ  النبــحل 

 وهو غ  متوكه إ  القبلة.

مةــــل اذــــودسل أو  أمــــا إذا كــــا  فــــوَ دابــــة وهــــذه الدابــــة ال متــــاس إ  املســــ 

املعموريـــةل وهـــذه كانـــت تســـتعملها العـــرب بحيـــث أســـه يكـــو  فـــوَ اامـــل يش  

ممكـــن أ  جيلـــس فيـــه اإلنســـا ل وال متـــاس إ   ـــدل أل  املكـــا  يكـــو  فيـــه مســـتول 

: إ  كا  كـذل  ف نـه ُيلـزم بـ   يتوكـه إ  القبلـة ألسـه لـيس يف حاكـة إ   فهذا قالوا

 إسقاط قبلته عنه.

هذا الذي تكلـم عنـه فقها نـال اآل  عنـدنا مسـائل كديـدةل مةـل اآل  ال ـائرة 

    أو السيارة ب ىلام تلحق: تلحق بالسفينة أو تلحق بالدابة؟
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 : تلحق بالسفينة.ال الب

 لحق بالسفينة؟:  يب ملاذا تالشيخ

 : .....ال الب

: اآل  نحن قلنا: السفينة قسمني: إما أ  يكو  مـالحل وإمـا أ  يكـو  الشيخ

 غ  مالح.

 املالح ال حرس عليهل وأما غ  املالح فُيلزم.

  يب إذا كا  الركل يف ال ائرة إذا ألحقناها كيف؟

 : ....ال الب

ةل نحـــن ال نفتـــحل فيهـــال العلـــم عنـــد اهللل لكـــن هـــذه املســـ لة اكتهاديـــ: الشـــيخ

 وإنام هذه مذاكرة علم.

ال ـــائرة نجـــد بـــ   الســـائق الـــذي يقودهـــا ســـوا  ألحقتـــه بالســـفينة أو بالدابـــة 

ففـــحل كـــال احلـــالتني يصـــيل عـــىل أي اجتـــاه  ـــا ل ألســـ  إذا ألحقتـــه بالســـفينة فينـــزل 

  منزلة املالحل وإذا ألحقتـه بالدابـة ف نـه ينـزل منزلـة الشـادل ألسـه ال يمكـن أ  يـرت

 املقود.

بقـــــحل لنـــــا النـــــاس اآلخـــــرين الـــــذين يف ال ـــــائرةل ف مـــــا أ  تلحقهـــــم بالســـــفينة 

فيلزمــو  باســتقبال القبلــة وإمــا أ  تلحقهــم بالدابــة الــذين يــ مرو  بــالربطل نفــس 

 العلةل ف هنم ال يستقبلو  القبلة.
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نحـــن نـــتكلم كلـــه يف النافلـــةل أمـــا الفـــرال ف نـــه يلـــزم اإلنســـا  بـــ   يتوكـــه إ  

ويلزم اإلنسا  ب   ينزلل ال ُتصىله الفرال وهو كالسل بل الفرال ُيلـزم القبلةل 

ع الفقهـا   ب   يقوم فيهل وب   يتوكه فيهل وإنام هنا ملـا الرشـع تسـاهل يف النافلـة فـره

 عىل هذا التساهل حتى يضبط.

 وبذل نكو  قد انتهينا من احلالة األو  وهو كو  اإلنسا  مسافر.

ل: بـــــ   التوكـــــه إ  القبلـــــة واكـــــب يف الصـــــور فنعيـــــد ألكـــــل الضـــــبطل فنقـــــو

يســتةنى للمســافر يف النافلــة إذا  –وهــذا كــالم املصــنف  –اخلمــسل إال أســه يســتةنى 

 كا  راكب.

اتفقـــوا عـــىل الرشـــط األول وهـــو املســـافررش واتفقـــوا عـــىل الرشـــط الةـــا  وهـــو 

 النافلةل واختلفوا يف الراكبل ف كا  الشافعحل املايشل ومنعه اامهور.

ل فـــ ذا املقـــيم ال يصـــيل النافلـــة وهـــو غـــ   ملـــا ا اتفـــق الفقهـــا  عـــىل كونـــه مســـافر 

ـــا صـــحتل وإذا توكـــه للقبلـــةل ألســـه يصـــح أ   متوكـــه للقبلـــةل ألســـه إذا صـــىل راكب 

 يصيل كالس.

ا اختلفــــوا يف املســــافر أي ســــفر هــــل هــــو الســــفر ال ويــــل الــــذي تنــــاط بــــه  فــــ ذ 

 األحكام أو أسه السفر القص ؟

ــا  اامهــور: الســادة األحنــاو والشــافعية واحلنابلــة يقولــو : هــو الســفر م لق 

 سوا  كا   ويال  أم قص  ا.
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 –رمحـــة اهلل عـــىل ااميـــع  –املهـــم يصـــدَ عليـــه أســـه مســـافرل الســـادة املالكيـــة 

 يقولو : الل يقولو  هنا: املسافر الذي سافر مسافة القرص وهو السفر ال ويل.

 وسفر قص . -2 ويلل  عندنا سفر -1: السفر سفرينالفقها  يف 

الســفر القصــ  هــو تتعلــق بــه شالشــة أحكــامل والســفر ال ويــل تتعلــق بــه أربعــة 

 أحكام.

وهو جيو  فيه التيممل وجيو  فيه أكـل امليتـة للمضـ رل وجيـو   السفر القص 

 فيه الصالة عىل الراحلة من غ  متوكه إ  القبلة.

وهو الذي جيو  فيه اإلف ار للصـائمل وجيـو  فيـه اامـع  وأما السفر ال ويل

بني الصالتني وجيو  فيـه قرصـ الصـالةل وجيـو  فيـه املسـح عـىل اخلـف شـالحل أل  

 املسافر يمسح شالحل واملقيم يمسح يوم واحد.

فهــذه األربعــة يشــرتط فيهــا أ  تكــو  مــن الســفر ال ويــلل ولــيس مــن الســفر 

 القص .

والسفر القص  هـو مسـافر القرصـ التـحل تقـدر اآل   الفرَ بني السفر ال ويل

بةامنـني كيلـول ف قــل مـن شامنــني كيلـو يصــح لـه أ  يصــيل وهـو غــ  متوكـه إ  القبلــة 

 يف قول اامهور.

:  واامهور استدلوا بحديث أ  النبحل  ـا إ  خيـال فقـالوا صىل وهو متجه 

صــ  ف نــه جيــو  هـذا عــام. فنقــول: كــل حالــة يصــدَ عليــه الســفر ســوا   ويــل أو ق

 له أ  يصيل إ  غ  القبلة.
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: الل الرشط يف السفر أ  ُيلحق بالسـفر األصـيل وهـو مـا جتـاو   املالكية قالوا

 مدة القرص.

وبــذل  نكــو  قــد انتهينــا مــن احلالــة األو  املســتةناة مــن األصــل العــام الــذي 

م إ  الكعبـــة إذا كـــا  اإلنســـا  مســـا ا هـــو رشط التوكـــه إ  بيـــت اهلل احلـــرا ا ســـفر  فر 

ال وكـا  اإلنسـا  يف النافلـة فـال جيـو  ذلـ  يف الفريضـةل وكـا  إمـا   ويال  أم قص  

 راكب ا وإما ما ي ا.

 )املتن(

 .خلوو أو غ ه فيصيل كيفام أمكنهالقبلة ستقبال اوالعاكز عن  

 )الرشح(

هـــذه يـــنص عليهـــا الفقهـــا   )والعـــاكز عـــن اســـتقبال القبلـــة خلـــوو أو غـــ ه(

َفـــِ َ  }قـــال:  –ســـبحانه وتعـــا   -يفة التـــحل هـــحل حالـــة القتـــالل أل  اهلل بحالـــة املســـا

ـــــا ـــــُتَم َفِرَكـــــاال  َأَو ُرَكَبان  ـــــن عمـــــر فـــــيام أخركـــــه مالـــــ  239]البقـــــرة:{ِخَف [ل قـــــال اب

ــهذه اآليــة قــال:  "صــحيحه"والباــاري يف  مالــ  عــن نــافع عــن ابــن عمــر أســه ف ه

ـاَفِرَكـاال  أَ }مستقبيل القبلة وغـ  مسـتقبليهال  سـوا  أسكـم اسـتقبلتموها أو  {َو ُرَكَبان 

  تســـتقبلوهال هـــذه احلالـــة الةانيـــة يقـــول هبـــا األئمـــة الـــةالحل يقـــول هبـــا املالكيـــةل 

 والشافعيةل واحلنابلة.

يقولــــو : أ  الصــــالة ولــــو كانــــت فريضــــة هنــــال يف هــــذه احلالــــة تــــدخل معنــــا 

ا كهـروب مـن عـدول الفريضة عىل أ  اإلنسا  إذا كـا  يف حالـة قتـال أو مـا يشـاهبه
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أو ســـبعل كـــل حالـــة ا ـــ رار ف نـــه جيـــو  أ  يصـــيل فيهـــا اإلنســـا  الصـــلوا  نافلـــة 

 القبلةل بل حيةام كا  مقصده. وفريضة وهو غ  متوكه إ 

فـــــ   الســـــادة األحنافـــــة يقولـــــو :  –رمحـــــه اهلل  -باـــــالو اإلمـــــام أف حنيفـــــة 

  يصـــل يـــوم  بـــحل اإلنســـا  إذا كـــا  يف ااهـــاد فـــ   الصـــالة تســـقط عنـــه؛ أل  الن

لـــــو  هنـــــا الصـــــالة اجتـــــاه القبلـــــة ينزلوهنـــــا مةـــــل منزلـــــة ال هـــــارة مـــــن  اخلنـــــدَل وُينزج

احلــدحل مةــل مـــا قلنــا: فيـــه خــالول اإلنســا  إذا   جيـــد مــا  و  جيـــد تــيمم فـــبع  

ا ــرتط علينــا أسنــا إذا أردنــا  –ســبحانه وتعــا   –الفقهــا  قــالوا: ال يصــيلل أل  اهلل 

ا  و ــو ل فــ ذا   يكــن و ــو    تكــن هنــا  صــالةل فهنــا أ  نصــيل أ  يكــو  هنــ

اهلل ا ــرتط علينــا التوكــه للقبلــة يف الصــالةل فلــام ُعــدمت القبلــة ســق ت الصــالةل 

 وهذا مذهب السادة األحناو.

وســوو نــتكلم عــىل هــذه املســ لة يف صــالة اخلــوول ســوو تــ ىل معنــال لكــن 

ل القتــــال ف نــــه جيــــو  نم ــــ مــــع قــــول اامهــــورل وأســــه يف حــــال اخلــــوو أو يف حــــا

ا حيةام كا  ويسقط عنه حكم القبلة.  للمسلم أ  يصيل الصلوا  نافلة وفر  

الفقهـــا  يقولـــو : حالـــة املســـايفة أو حـــال القتـــال يســـقط عنـــه شالشـــة أحكـــامل 

 املجاهد يف كونه مقاتل شالشة أحكام:

 هــو حكــم التوكــه إ  القبلــةل ف نــه ال ُيلــزم بالتوكــه بــل يصــيل احلكــم األول:

إ  أي كهــةل ويســقط عنــه القيــام إ  الصــالة إذا احتــاس إ  القعــودل ويســقط عنــه 

ــــــا  –كـــــذل  الســـــجود والركـــــوع وينتقـــــل إ  اإليـــــام   يعنـــــحل: يـــــومو برأســـــه ركوع 
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ا إ  احتاس إ  ذل   وهذه هحل احلالة الةانية املستةناة من األصـل العـام  –وسجود 

 االستةنا .الذي هو وكوب التوكه إ  بيت اهلل احلرام يف 

 : ....ال الب

 : ال تسقط.الشيخ

والعــاكز عــن اســتقبال القبلــة خلــوو أو غــ ه ): -رمحــه اهلل  -قــال املصــنف 

ا سق ت عنه هذه األحكام الةالح. فيصيل كيفام أمكنه(  ف ذ 

 )املتن(

 .ومن عدامها ال تصح صالته إال مستقبل الكعبة

 )الرشح(

ـــال يـــدخ )ومـــن عـــدامها ال تصـــح صـــالته( )إال ل فيهـــا األمـــور اخلمســـة م لق 

 أو إال مستقبال  القبلة. مستقبل الكعبة(

 ستة أقسام:فاملستقبل للقبلة عند الفقها  عىل إذا كا  ذل  

 القسم األول: من فر ه املشاهدة. -1

 والقسم الةا : من فر ه اليقني. -2

 والقسم الةالث: من فر ه اخلا. -3

بع: من فر ه التفوي . -4  والقسم الرا

 مس: من فر ه االكتهاد.والقسم اخلا -5

 والقسم السادس: من فر ه التقليد. -6
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وهــذه ســتة أقســام تن بــق عــىل النــاس يف احلــال العاديــة يف تــوكههم إ  بيــت 

 ل ونحن نفصل هذه ب   من التفصيل حتى يمكن  ب ها.اهلل احلرام

 من فر ه املشاهدة. القسم األول:

م فـــ   الواكـــب عليـــه أ  يصـــيب عـــني  وهـــو: مـــن كـــا  داخـــل املســـجد احلـــرا

 الكعبة؛ ألسه يشاهد ُكرمهال فهذا ُيلزم ب   يصيل إ  عينها.

ملــا صــىل داخــل  وهــذا احلكــم باتفــاَل ألســه شبــت يف الصــحيحني أ  النبــحل 

 الكعبة ملا خرس توكه إ  بيت اهلل احلرام وصىل.

إ  الكعبـــةل  ويف روايـــة الـــدارق نحل عـــن ابـــن عمـــر أســـه قـــال: توكـــه النبـــحل 

ل وهـــو حمـــاذاة الســـمت يعنـــحل: بدركـــة مائـــة باملائـــةل ألســـه هـــو «نـــا قبلـــةهاه»وقـــال: 

يشاهدهال وهذه احلال األو  التحل هـحل حالـة املشـاهدةل ذـذا جتـد النـاس كةـ  ملـن 

م قــد مــاذي عــن الكعبــة وهــحل أمامــهل فهنــا الصــالة فيهــا  ذهــب إ  بيــت اهلل احلــرا

ه فُتلزم ب   تتجه إ  عينه  ال وهذا احلكم باتفاَ.يش ؛ أل  هذا بام أس  ترا

م  نســـــ ل أ  مفأـــــه  – يـــــب إذا كـــــا  اإلنســـــا  مـــــةال  اآل  يف املســـــجد احلـــــرا

إذا صــــىل اإلنســــا  يف ال ــــابق الةــــا  ف نــــه ال يتوكــــه إ   –ومفــــظ بقــــاع املســــلمني 

عينهــا وإنــام يتوكــه إ  اذــوا ل يقــول الفقهــا  قا بــة: اذــوا  ينــزل منزلــة العــنيل بــل 

أســــــفل األرال ف نــــــه حكمــــــه حكــــــم . . ل يعنــــــحل: أســــــت إذا يقولــــــو : اذــــــوا  ومــــــا 

صــعد  يف ال ــائرة فــ ذا كانــت الكعبــة هنــا وصــعد  فســوو تكــو  لــيس قبلتــ  

 هكذال وإنام قبلت  عىل اخلط املستقيم عىل الكعبة.
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مـــن اغتصـــب »قـــال:  : أســـه كـــا  يف الصـــحيحني أ  النبـــحل الــدليل عـــىل هـــذا

ا مـــن أرال ُ وقـــه يـــوم القيامـــة إ  ســـبع فهنـــا القاعـــدة عنـــد علـــام   «ة أرا ـــني ـــا 

ـا غصـب  القضا  يف العقوبة يقولو : إ  العقوبة عىل قدر ااُـرمل الـذي أخـذ أر  

مقدار  ا سوو يعاقب إ  األرال السابعةل ليش يعاقب عـىل األرال؟ هـو مـا 

لكــن ملــا كــا  الــذي أخــذ األرال الســابعة وإنــام أخــذ الشــا الــذي هــو يف الأــاهرل 

  عوقب به.أسفل يتبع األعىل

وكـــذل  مـــن هنـــا اســـتنبط الفقهـــا  عـــىل أ  الكعبـــة ذـــا احلكـــم يف اذـــوا  وذـــا 

 احلكم يف األسفل.

 املهم هذا هو القسم الذي هو: من فر ه املشاهدة.

 وهو من فر ه اليقني. القسم الةا :

وهـــو: مـــن كـــا  بمكـــة لكنـــه مـــول بينـــه وبـــني مشـــاهد:ا يش  غـــ  شابـــتل أو 

اإلنســـا  أ  يكـــو  داخـــل مكـــة وبينـــه وبـــني احلـــرم بيـــو ل  يش  بنـــحل بعـــدينل مةـــل

فهــذا ُيلــزم بــاليقني أ  يكــو  متجــه إ  عــني الكعبــةل وُيلحــق هبــذا القســم كــل قبلــة 

ملــا توكــه إ  املدينــة مــن الكعبــة باكتهــادل والنبــحل  ل أل  النبــحل صــالها النبــحل 

  ا أ  النبـحل وكـه مـن املدينـة أو ملـا ت ال ُيقر يف اكتهـاده عـىل خ ـ ل فنجـزم يقينـ 

ــا ب ســـه قـــد أصـــاب عـــني الكعبـــةل حتـــى أدركــــت  مـــن أي مكـــا  إ  الكعبـــة أســـه يقينـ 

ملـــا ُبنـــحل املســـجد مســـجد املدينـــة  بعـــ  مشـــاخينا يف املدينـــة يقولـــو : إ  النبـــحل 

أ  يعــني الكعبــة أ  كايــل كا ــف لــه األرال حتــى بــد  الكعبــة  وأراد النبــحل 
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ا بع  املشايخ عىل أ  اآل  لو ُأخذ خـط مـن أمام عينهل شم نصب املقامل وأخان

ـــا  م  حمــراب رســـول اهلل الــذي صـــىل فيــه ســـوو يلتقـــحل مــع عـــني الكعبــةل وهـــذا إكرا

ـــــه أ  صـــــالته كلهـــــا كانـــــت مت ابقـــــة لقـــــول اهلل  َفـــــَولج }: -ســـــبحانه وتعـــــا   -لنبي

مِ   هذا القسم الةا . {َوَكَهَ  َ َ َر امَلََسِجِد احَلََرا

 ن فر ه املشاهدةل والقسم الةا : من فر ه اليقني.قلنا: القسم األول: م

 من فر ه اخلا. والقسم الةالث:

اشنــني: هــو األعمــى يعنــحل: أســه خُيــَا عــن ذلــ ل ومــن فر ــه اخلــا هــو كــذل  

 يبرص ف نه خيا عن اجتاه الكعبة.الذي ال 

وكـــذل  مـــن حـــال بينـــه وبـــني مكـــة يش  شابـــت كجبـــل أو بحـــر أو نحـــوه ف نـــه 

س تناقلتـه فيكـو  االجتـاه إ  الكعبـة عـن الناحيـة الةابتـةل وهـذا القسـم باخلا والنا

 الةالث اخلا.

بع:  وهو من فر ه التفوي . القسم الرا

وهــو: أ  الركــل إذا دخــل إ  املدينــة الكبــ ة أو إ  القريــة الكبــ ة ف نــه جيــد 

عـــىل أ  قبلتـــه قبلــــة النـــاس شابتـــةل مةــــل إنســـا  اآل  إذا دخـــل ركــــل كيـــف يعــــرو 

ألسـه ال يمكـن أ  يكـو  لقبلة؟ باملحرابل كيـف عرفهـا بـاملحراب؟ بـالتفوي ل ا

 ه ال  الناس كلهم يصلو  من قديم الزما  وتكو  قبلتهم خ  .

 يــب الفــرَ بــني الصــنف األول الــذي هــو اإلخبــار وهــذا التفــوي  هــو يف 

ل مســ لة الســ الل فــ   اخلــا متــاس إ  أ  يســ لل وأمــا التفــوي  ال متــاس أ  يســ 
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أحــدل بــل يعلــم بــ   هــ ال  القــوم كلهــم إذا صــلوا إ  كهــة معينــة دل عــىل أ  هــذه 

بع.  هحل القبلةل هذا القسم الرا

 من فر ه االكتهاد. القسم اخلامس:

ا  يف بـــرو أو بحـــر و  يعلـــم القبلـــةل ف نـــه جيتهـــد وهـــو: إذا كـــا  اإلنســـا  مســـافر 

عـــــد التـــــحل و ـــــعتل واهلل  َوبِـــــالنهَجِم ُهـــــَم }: قـــــال –ســـــبحانه وتعـــــا   –وفـــــق القوا

ــُدو َ  [ل فيجتهــد عــىل قــدر اســت اعته إذا كانــت لــه آلــة االكتهــادل 16]النحــل:{ىَلََت

 ويصيل عىل وفق ما أداه إليه اكتهاده.

 ما كا  فر ه التقليد. والقسم السادس:

ل والعــــامحل الــــذي ال يملــــ  اآللــــة كــــحل وهــــو: األعمــــى إذا كــــا  خــــارس مكــــة

ا بالقبلة ويصيل عليها. جيتهد يف القبلة ف   هذا يقلد  من هو عامل 

يف مس لتني اشنـنيل يقر هـا األو ونحـن نعلـق هذه املسائل حرصها املصنف 

 عليها إ   ا  اهلل.

 )املتن(

 ومن عدامها ال تصح صالته إال مستقبل الكعبة.

 )الرشح(

 هذا الرضب األول الذي هو املشاهدة.

 )املتن(

 . عينهاا منها لزمته الصالة إ ف   كا  قريب   
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 )الرشح(

 وهذا يصدَ عليه املشاهدة ويصدَ عليه اليقني.

 )املتن(

 وإ  كا  بعيدا ف   كهتها.

 )الرشح(

 وهذا الذي تندرس فيه األربع صور ألهنا خا عة إ  االكتهاد.

 )املتن(

 .وإ  خفيت القبلة يف احلرض س ل واستدل بمحاريب املسلمني

 )الرشح(

  يقل: يف السفر؛ أل  السفر هـذا جمتهـدل أمـا  )وإ  خفيت القبلة يف احلرض(

النصــب كونــه يف احلرضــ ف هنــا إذا خفيــت ف نــه يســتدل بمحــارب املســلمنيل وهــذه 

بعالمة قويةل أل  املسلمو  ال جيتمعـو  عـىل  ـاللةل أو ال جيتمعـو  عـىل خ ـرل 

 ف ذا رأ  املحراب دل عىل أ  قبلتهم من تل  ااهة فيعتمد عليها.

 )املتن(

 .أخ   فعليه اإلعادةوإ   

 )الرشح(

وهـــذه مســـ لة يبفـــل عنهـــا كةـــ  مـــن النـــاسل وهـــحل: أ  اإلنســـا  قلنـــا: إمـــا أ  

 يكو  مسافرل وإما أ  يكو  يف احلرض.
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املسافر جيتهدل وأدوا  االكتهاد كة ةل قد النـاس جيتهـدو  بـالنجومل وقـد 

ــــالريحل أو باابــــالل يعنــــحل:  كةــــ  مــــن جيتهــــدو  بمســــار الشــــمسل أو القمــــرل أو ب

 األمور التحل ُيعلم هبا ااهة.

أمــا إذا كــا  اإلنســا  يف احلرضــل الفــرَ بــني األو  والةانيــة عــىل أ  املســافرل 

إذا كا  اإلنسا  مسـافر واكتهـد ورهـر بعـدين خ ـ ه فـ   صـالته صـحيحة؛ أل  

 فعل الذي ُأمر به.

دةل وبـــا  خ ـــ ه ف نـــه ُيلـــزم باإلعـــاأمـــا إذا كـــا  اإلنســـا  يف احلرضـــ واكتهـــد 

وكة  من الناس يف بيو:م خاصـة اآل  يف العـامرا  وكـذا فيقـدرها هـو مـن تلقـا  

 نفسه ويقول: ب   القبلة من هنا.

بــل أدركــت  ــاص قــال: ســكنت يف عــامرة أكةــر مــن اشنــا عرشــ ســنة بعــدين 

رهر ب سه خا و يف القبلـة. ألسـه اسـتعمل آلـة هـو ال يعلمهـال فـ ذا كـا  اإلنسـا  يف 

السـتارة التـحل يركبهـا والبـد أ  يـ ىل بابـ  حتـى يةقـب ااـدارل البيت مرص عـىل 

ال يةقبــه هــول فالقبلــة مــن بــاب أو  أ  يــ ىل بمــن هــو أعلــم يف  ــب ها كــحل يصـــيل 

 فيها.

 )املتن(

 وإ  خفيت يف السفر اكتهد وصىل وال إعادة عليه.

 )الرشح(
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ا عنــدنا قســمني:  يمكــن أ  ف نــه يلــزم بــاليقنيل ألســه  إذا كــا  يف احلرضــ -1إذ 

يرفــع كهلــه بالســ الل فــ ذا خــالف ذلــ  وصــىل وبــا  بعــد صــالته ب ســه ُ  ــو ف نــه 

 ملزم باإلعادة وهذا باتفاَ.

وبا  بعـدين خ ـ ه فـ   مجـاه  الفقهـا  يقولـو :  وأما إذا كا  يف السفر -2

. وهـــو قـــول اامهـــور: أف حنيفـــةل ومالـــ ل وأمحـــدل ويف روايـــة إنـــه ال حـــرس عليـــه

 أ  مـن اكتهـد وهـو يف السـفر وبـا  خ ـ ه أ  صـالته صـحيحة عند الشافعية عـىل

 وال يعيد.

الشـــافعحل يف ااديـــد يقـــول: ب ســـه يعيـــدل واخلـــالو عـــىل مـــدار احلـــديث الـــذي 

ُروي أ  الصحابة كانوا يف ليلة مألمة يف سفرل فصىل كل مجاعة إ  ناحيةل وكـل 

عـــنهم  واحــد و ــع عــىل مســجده الــذي صـــىل فيــه اجتــاهل فلــام أصــبحوا وانكشــف

عــــن ذلــــ   البيـــوم دل عــــىل أ  بعضــــهم صــــىل إ  غــــ  قبلــــةل فلــــام ســــ لوا النبــــحل 

صـــوب االشنـــني و  يـــ مرهم باإلعـــادةل فـــدل عـــىل أســـه مـــن اكتهـــد يف الســـفر وصـــىل 

 وبا  أسه قد أخ   كهة القبلة أ  صالته صحيحة.

 وقول اامهور يف هذه املس لة أقو .

 )املتن(

 .مها صاحبهوإ  اختلف جمتهدا    يتبع أحد

 )الرشح(
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اآل  بـــام أســـه قـــال: أ  اإلنســـا  يلـــزم باالكتهـــاد كيـــف يعـــرو القبلـــةل إذا كـــا  

واحد ما عندنا إ كالل  يب إذا كا  عندنا اشنني أو مجاعـة وهـحل آخـر مسـ لةل إ  

ا الركــــل  ال إذ   ــــا  اهلل ناــــتم هبــــا الفصــــلل هــــو: أ  يكــــو  مــــةال  ركــــال  فصــــاعد 

 بلةل الركل الةا  هذا ال خيرس عن قسمني: األول يكو  عا  باكتهاد الق

وإمــــا أ  يكــــو  عــــامحل  ال  2إمــــا أ  يكــــو  كــــذل  هــــو عــــا  باالكتهــــادل  -1

يعـــرو ويـــدخل معـــه األعمـــىل األعمـــى يـــدخل مـــع العـــامحلل أمـــا إذا كـــا  أعمـــى 

 وعامحل ف نه يتبع ويقلد املجتهد الذي معه.

ا  هــذا يســت يع أ  أمــا إذا كــا  الركــل هــذا يعلــم ويســت يع أ  جيتهــدل والةــ

ـدل أل  التقليـد رش ـه فقـدا  اآللـةل وهـذا قـادر عـىل  جيتهدل ف نه ال جيـو  لـه أ  يقلج

 االكتهاد فالبد أ  جيتهد هذا وجيتهد هذال وال يكتفى باكتهاد واحد.

إذا اكتهـد االشنــني واتفقـا عــىل قبلـة واحــدة؟ ال حـرسل صــىل كـل واحــد مــنهام 

وقـال أحـدهم: القبلـة مـن هنـال وقـال اآلخـر: القبلـة ب مامة صاحبهل أما إذا اختلفا 

 من هنا. ف نه ال ُيلزم ب   يتبع أحدمها صاحبهل بل كل واحد يتبع وفق اكتهاده.

  يب بالنسبة للعامحل فيه مس لة قاذا املصنف.

 )املتن(

 وإ  اختلف جمتهدا    يتبع أحدمها صاحبه. 

 )الرشح(
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ا صـاحبهل لكـل واحـد مـنهام يصـيلل هنا إذا اختلف املجتهـدا    يتبـع أحـدمه

 وكالمها صالته صحيحة؛ ألسه أد  الذي عليه من علمه يف اكتهاده.

 )املتن(

 ويتبع األعمى والعامحل أوشقهام يف نفسه.

 )الرشح(

كـــا  إنســـا  عـــامحل ال يعـــرو كيـــف جيتهـــد؟ وكـــا  جمتهـــدا  اشنـــا  يف حتديـــد 

 ل للمبرب.القبلةل وواحد قال له: صل للمرشَل واآلخر قال له: ص

وهنـــــا هـــــو قـــــول  –رمحـــــه اهلل  –إيـــــش يســـــوي هـــــذا العـــــامحل؟ قـــــال املصـــــنف 

 اامهورل قال: ب سه يتبع أوشقهام يف نفسه.

 يعنحل: من يعلم ب سه أعلم وأورع وأتقى ف نه يتبعه.

وهـــذه املســـ لة  ركـــة عـــىل مســـ لة إذا ســـ ل اإلنســـا  عاملـــا  اشنـــا  يف مســـ لة 

ـــة كانـــت املســـ لةل فـــ فتوه مـــةال   واحـــد بـــااوا ل واآلخـــر أفتـــاه باحلرمـــةل يف أىلـــم  أهه

يتبـــع؟ هنـــا عنـــد علـــام  األصـــول يف هـــذه املســـ لة عنـــدهم قـــوال : قيـــل: ب ســـه يتبـــع 

 أوشقهامل وقيل: أسه يتبع أ دمها يف احلكم.

 فكذل  املس لة هنا إذا قلنا: يتبع أوشقهام فيتبع الذي هو يف قلبه أعلم.

 يفعل هنا؟   يب إذا قلنا: يتبع أ دمها؟ ماذا

 : ....ال الب
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يتبـــع أ ـــدمها عـــىل هـــذه  : الل أ ـــدمها يف احلكـــمل فـــ ذا قلـــت:  بقـــتالشـــيخ

ا البـــد أ  يصـــيل صـــالتني مـــع هـــذا ومـــع هـــذا حتـــى يتاـــرس عليـــه أســـه  املســـ لةل فـــ ذ 

 أ دمها.

 ويف هذا القدر كفايةل وصلوا  رف وسالمه عليه.

 


